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          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Załącznik nr 2  

do ogłoszenia nr 2/2016 
 
 

Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym 
podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne 
do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Doświadczenie 
Wnioskodawcy w 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

Kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej premiuje 
podmioty gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, które 
wykazały się stabilnością i rokują na przyszłość. Wsparcie dla firm z doświadczeniem 
w prowadzeniu działalności gospodarczej zwiększa szanse na osiągnięcie celów LSR 
oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt - 
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, rezultat - 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba osób z 
grup defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we wspieranych 
przedsiębiorstwach). Kryterium będzie weryfikowane wg danych z CEIDG (Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub Krajowego Rejestru 
Sądowego (rejestr przedsiębiorców) 

5 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 3 lata (data 
wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub 
rejestru KRS powyżej 3 lat licząc na dzień złożenia 
wniosku) 
3 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 2 lata (data 
wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub 
rejestru KRS powyżej 2 lat licząc na dzień złożenia 
wniosku) 
1 pkt. - firma istnieje na rynku minimum 1 rok (data 
wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub 
rejestru KRS krócej niż 2 lata licząc na dzień złożenia 
wniosku) 
0 pkt. - firma istnieje na rynku krócej niż 1 rok (data 
wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub 
rejestru KRS krócej niż 2 lata licząc na dzień złożenia 
wniosku) 

2. Wnioskodawca posiada 
status przedsiębiorstwa 
społecznego   

Kryterium premiuje przedsiębiorstwa społeczne, ponieważ LSR jest realizowana w 
zakresie tzw. włączenia społecznego i wspiera rozwój ekonomii społecznej. Definicja 
przedsiębiorstwa społecznego jest zaczerpnięta z "Kujawsko-Pomorskiego Programu 
na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" : Przedsiębiorstwem społecznym jest 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  
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podmiot prowadzący działalność gospodarczą, spełniający kryteria małego lub 
średniego przedsiębiorstwa, który:  
- realizuje cel społeczny poprzez zatrudnianie co najmniej 50% osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych, albo realizuje usługi 
społeczne użyteczności publicznej, przez co należy rozumieć usługi o charakterze 
socjalnym, edukacyjnym, kulturalnym, rozwoju lokalnego;  
- nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale 
przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny, 
oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną – w przypadku 
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym, lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 
przedsiębiorstwo;  
- jest zarządzany na zasadach demokratycznych, albo co najmniej konsultacyjno-
doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone limitami.  
Status przedsiębiorstwa podmiotu ekonomii społecznej będzie określany w oparciu o 
dokumenty statutowe Wnioskodawcy i oświadczenie dołączone do wniosku, że 
wnioskodawca spełnia kryteria określone dla przedsiębiorstwa społecznego.  

3. Tworzenie nowych miejsc 
pracy 

Kryterium to zapewnia bezpośrednie premiowanie operacji przyczyniających się do 
osiągnięcia celów LSR, w szczególności celu szczegółowego 1.1. Tworzenie nowych 
miejsc pracy , w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku oraz wskaźników 
produktu i rezultatu (produkt - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym 
samozatrudnienie, , w tym: liczba osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały 
zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach lub podjęły działalność 
(samozatrudnienie). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek oraz 
biznesplan.  

10 pkt – operacja zakłada utworzenie powyżej 2 
etatów średniorocznych (umowa o pracę, 
spółdzielcza umowa o pracę) 
5 pkt - operacja zakłada utworzenie powyżej 1 etat do 
2 etatów średniorocznych (umowa o pracę, 
spółdzielcza umowa o pracę) 
0 pkt. – operacja zakłada minimum – utworzenie 1 
nowego miejsca pracy  

4. Planowana operacja zakłada 
zatrudnienie  osoby z grup 
defaworyzowanych1 na rynku 
pracy określonych w LSR 

Preferencja udzielania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw deklarujących zatrudnienie w ramach operacji osób zdefiniowanych w 
LSR jako defaworyzowane będzie się bezpośrednio przyczyniać do realizacji celu 
szczegółowego LSR .1. Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym dla grup 

10 pkt - wnioskodawca zadeklarował zatrudnienie na 
umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę 
osoby z grup defaworyzowanych zgodnie z definicją 
zawartą w LSR 

                                                 
1
 Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej  na rynku pracy na obszarze LSR:  

- osoby do 30roku życia ,  
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defaworyzowanych do 2023 roku oraz wskaźników produktu i rezultatu (produkt - 
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rezultat - 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w tym samozatrudnienie, w tym: liczba 
osób z grup defaworyzowanych, które otrzymały zatrudnienie we wspieranych 
przedsiębiorstwach lub podjęły działalność (samozatrudnienie). Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o wniosek oraz biznesplan. 

0 pkt. – wnioskodawca nie zadeklarował zatrudnienia 
na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę 
osoby z grup defaworyzowanych zgodnie z definicją 
zawartą w LSR 

5.  Planowana operacja zakłada 
działalność w zakresie 
kluczowych branż gospodarki 
określonych w LSR 

W oparciu badania potrzeb lokalnej społeczności zostały określone tzw. kluczowe 
branże gospodarki, w ramach których potrzeby mieszkańców są w niewystarczającym 
stopniu zaspokajane na lokalnym rynku, dlatego są premiowane w LSR. Są to 
działalności gospodarcze sklasyfikowane wg sekcji PKD w następujących zakresach: 
1/ - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (Sekcja 
R), z wyłączeniem działalności bibliotek i archiwów publicznych oraz działalności 
klubów sportowych. 
2/ EDUKACJA (Sekcja P) 
3/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)  
4/ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z wyłączeniem 
działalności szpitali i pogotowia ratunkowego 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku i biznesplanu, gdzie 
wnioskodawca zaznacza kod PKD rozwijanej działalności gospodarczej. 

5 pkt. - planowana operacja dotyczy działalności 
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe 
branże gospodarki 
 0 pkt. – operacja nie dotyczy działalności 
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe 
branże gospodarki 

6. Planowana operacja zakłada 
realizację celów 
środowiskowych lub 
klimatycznych 

Premiowane są operacje zakładające realizację celów środowiskowych lub 
klimatycznych zgodnych z celami przekrojowymi PROW -  dotyczy to takich 
przypadków, gdy wynik ekonomiczny bazuje na: racjonalizacji wykorzystania zasobów 
(np. wody, energii), zastosowaniu nowych technologii produkcji, zmianach w 
organizacji produkcji i sprzedaży zmniejszających presję na środowisko i klimat, 
wyborze kierunku działalności z uwzględnieniem warunków środowiskowych i 
klimatycznych  (opisane we wniosku o przyznanie pomocy). Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi 
założeniami biznesplanu i punktowane w zależności od stopnia realizacji celów: w 

3 pkt. – wysoki stopień realizacji celów 
środowiskowych lub klimatycznych 
2 pkt. – średni stopień realizacji celów 
środowiskowych lub klimatycznych 
1 pkt.  – niski stopień realizacji celów środowiskowych 
lub klimatycznych 
0 pkt - planowana operacja nie zakłada realizacji 
celów środowiskowych lub klimatycznych 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
- osoby powyżej 50 roku życia,  

- kobiety,  

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),  

- bez kwalifikacji zawodowych,   

- niepełnosprawni 
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stopniu wysokim, średnim, niskim. 

7. Planowana operacja ma 
charakter innowacyjny  

Premiowane operacje o charakterze innowacyjnym, polegające na wdrożeniu nowego 
lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego 
sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Minimalnym wymogiem 
zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, organizacja lub nowy sposób 
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów były nowe (lub 
znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. Zalicza się tu elementy innowacji, które 
dany wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od 
innych firm lub podmiotów. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie 
Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami biznesplanu i punktowane w 
zależności od stopnia innowacji: w stopniu wysokim, średnim, niskim. 

3 pkt. – wysoki stopień innowacji operacji 
2 pkt. – średni stopień innowacji operacji 
1 pkt.  – niski stopień innowacji operacji 
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego 

8. Wkład własny wnioskodawcy 
w kosztach realizacji operacji 

Premiowane operacje zakładające większy udział własny w planowanej operacji niż 
wymagane minimum przyczynia się do osiągniecia lepszych efektów we wdrażaniu 
celów LSR. Większy wkład własny, a niższy poziom dofinansowania będą w sumie 
wpływały na realizację większej ilości operacji i prowadziły do osiągania wyższych 
wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek 
oraz biznesplan. 

4 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu 
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o 
minimum 5% 
2 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu 
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o 
minimum 2% 
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu 
wkładu własnego niż minimalny wkład określony w 
LSR 

9. Wnioskowana kwota pomocy  Kryterium preferuje operacje o niższym poziomie wnioskowanej kwoty pomocy, dzięki 
czemu będzie więcej wspieranych przedsiębiorstw, co przyczyni się do osiągnięcia 
lepszych efektów we wdrożeniu celów oraz osiągnięcia wyższych wskaźników 
produktu i rezultatu w przedsięwzięciu 1.1.1.   Kryterium będzie weryfikowane w 
oparciu o wniosek oraz biznesplan. 

10 pkt – wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 
100 tys. zł 
5 pkt. – wnioskowana kwota pomocy wynosi od 100 
tys. do 150 tys. zł 
0 pkt. – wnioskowana kwota pomocy wynosi powyżej 
150 tys. zł 

10. Operacja zakłada 
podnoszenie kompetencji 
osób rozwijających 
działalność lub zatrudnionych 
pracowników 

Kryterium preferuje operacje zakładające element podnoszenia kompetencji osób 
rozwijających działalność lub zatrudnionych pracowników (np. kurs, szkolenie, 
licencja, certyfikat), co będzie miało wpływ zarówno na większe powodzenie 
podejmowanej działalności gospodarczej, jak i wzmocnienie konkurencyjności 
lokalnych przedsiębiorstw. Kryterium bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia 
celów LSR: 1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku oraz pośrednio 3. 
Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR. Kryterium będzie 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 
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weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku i biznesplanu.  
 
 

11.  Operacja przeszła pozytywną 
weryfikację fiszki projektowej 
w ramach doradztwa 
świadczonego przez LGD 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD w formie złożonej 
fiszki projektowej opisującej planowaną operację w ramach doradztwa świadczonego 
przez biuro LGD lub zatrudnionych przez biuro ekspertów, jest uzasadnione faktem, 
że wnioski składane do LGD a następnie wybierane przez Radę LGD powinny być 
formalnie poprawne, zgodne z LSR i Programem z którego będzie operacja 
dofinansowana. Pozytywna weryfikacja fiszki projektowej zwiększy efektywność 
osiągania celów LSR oraz produktów i rezultatów określonych w LSR.  

Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt  

Maksymalna liczba punktów:  70 pkt           Minimalna liczba punktów: 40 pkt  

 


